Poznaj
inteligentne
drukowanie
za pomocą drukarek wielkoformatowych
HP i aplikacji HP PrintOS

Wykorzystaj wszystkie
możliwości drukarek
wielkoformatowych HP dzięki
aplikacji HP PrintOS1
Oczekiwania wobec dostawców usług druku (PSP) są dziś
bardzo wysokie — więcej zadań zleceń, krótsze terminy
i wysoki poziom dostosowania. Ponieważ produkcja
cyfrowa zbliża się do granic możliwości istniejących
technik realizacji przepływu pracy, dostawcy usług druku
potrzebują większej wydajności i kontroli od początku do
końca procesu. System HP PrintOS umożliwia realizację
tych celów — zapewnia doskonały wgląd w działanie
firmy, uproszczenie procesów produkcji i nowe
możliwości rozwoju.

Ogromne możliwości
systemu HP PrintOS
HP PrintOS to działający w chmurze system operacyjny, który zwiększa wydajność pracy i ułatwia
wprowadzanie innowacji dzięki wyjątkowemu pakietowi aplikacji zapewniających większą kontrolę
i upraszczających procesy produkcyjne.

Pełna kontrola
urządzeń do produkcji

Łatwa zdalna
konfiguracja podłoża

Nowe możliwości
rozwoju

Zachowaj kontrolę nad produkcją nawet z dala
od drukarki i uzyskaj analizy oparte na danych
umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji
i ciągłe wprowadzanie ulepszeń.

Wyeliminuj powtarzalne i czasochłonne
procesy. Kopie zapasowe są tworzone
automatycznie, więc można łatwo przywrócić
konfiguracje drukarki i podłoża.

Łatwo zintegruj narzędzia drukowania z
serwisów internetowych do projektowania
dekoracji i elementów oznakowania ze stroną
internetową i uwolnij potencjał online usług
drukowania.

Odpowiednie aplikacje to
doskonałe wyniki
Aby uprościć przepływ pracy, zwiększyć wydajność i innowacyjność lub
rozwinąć działalność, skorzystaj z różnorodnych aplikacji PrintOS, które
zapewnią Twojej firmie przewagę nad konkurencją.

Kontroluj operacje drukowania
w dowolnym miejscu i czasie za pomocą
aplikacji mobilnej PrintOS2. Monitoruj stan
drukarki, zużycie atramentu i podłoża,
wyświetlaj ukończone zlecenia i szybko
wykrywaj problemy z drukowaniem.

Popraw doskonałość operacyjną,
korzystając z aplikacji PrintOS Print Beat.
Zdalnie monitoruj realizację zleceń
drukowania, wyświetlaj i pobieraj informacje
o zadaniach oraz podejmuj właściwe decyzje
na podstawie danych, mając dokładne
i aktualne informacje w zasięgu ręki.

Konfiguruj zdalnie drukarki wielkoformatowe
w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji
PrintOS Configuration Center. Korzystaj
z doskonałych, dostępnych w czasie
rzeczywistym rekomendacji działań
dotyczących urządzeń. Dzięki automatycznym
kopiom zapasowym nigdy nie stracisz
niestandardowych profili podłoża.

Bezpieczeństwo w chmurze
Oszczędzaj czas dzięki możliwości łatwego
otwierania i śledzenie wszystkich napraw,
zwiększ czas dostępności drukarki, korzystając
ze zdalnej pomocy technicznej i bezpośredniej
komunikacji oraz otrzymuj w czasie
rzeczywistym informacje o stanie w jednym
portalu — wszystko to w aplikacji PrintOS
Service Center3.

Zwiększ możliwości operacje drukowania
z serwisów internetowych, korzystając
z rozwiązania PrintOS Applications Center,
które umożliwia klientom zaprojektowanie
różnych rozwiązań wielkoformatowych —
od tapet i banerów po koszulki i naklejki na
samochody — w ciągu kilku minut.

W HP dokładamy wszelkich starań, aby
zapewnić bezpieczeństwo informacji Twojej
firmy i jej klientów. Stosujemy skuteczne
rozwiązania chroniące dane podczas
przesyłania i przechowywania w chmurze,
co zwiększa komfort realizacji zleceń
drukowania. Aby uzyskać więcej informacji
poproś o przesłanie oficjalnego dokumentu
PrintOS — bezpieczeństwo i dostępność.

Zalety technologii PrintOS
Łatwość

Stała łączność

Łatwa konfiguracja
Prosta integracja
Niskie koszty wdrożenia

Dostępność przez całą
dobęŁatwo dostępny
serwis

Automatyzacja

Komunikacja

Samoobsługa
Natychmiastowe
aktualizacje
oprogramowania

Większa mobilność
zespołuLepsza
współpraca

Informacje
Analizy oparte na
danych

Spokój ducha
HP — bezpieczeństwo
HP — prywatność
Przechowywanie danych
Zapobieganie utracie

Zapewnij przyszły sukces
Przenieś realizację procesów drukowania na nowy poziom. Dzięki lepszemu
wglądowi w operacje, uproszczenie procesów i możliwościom rozwoju system
HP PrintOS ułatwi wykorzystanie pełnego potencjału Twojej firmy.

Zarejestruj się już dziś
Odwiedź stronę printos.com i aktywuj drukarkę, podając kod
bezpieczeństwa widoczny na panelu przednim drukarki.
Przed zarejestrowaniem się pobierz aplikację mobilną
PrintOS for PSP i włącz tryb demonstracyjny.

Zarejestruj się bezpłatnie na stronie printos.com
Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos
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 przypadku drukarek wielkoformatowych HP aplikacja HP PrintOS jest zgodna z drukarkami serii HP Latex 100, 300, 500, 1500, 3000 i R,
W
HP DesignJet Z6 i Z9 oraz HP Stitch. Aplikacja HP PrintOS jest także dostępna dla pras cyfrowych Indigo i pras przemysłowych HP PageWide.

2

 plikacja mobilna HP PrintOS jest zgodna z systemem Android™ w wersji 4.0 lub nowszej oraz z urządzeniami przenośnymi iPhone z systemem
A
iOS 8 lub nowszym i wymaga połączenia drukarki oraz smartfonu z Internetem.

3

 plikacja Service Center jest dostępna dla drukarek serii HP Latex i HP Stitch. Nie obsługuje tworzenia zgłoszeń dotyczących niekwalifikujących
A
się drukarek
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